PROVA DE INGRESSO NO MÓDULO III
Edital 025/2020
INSTRUÇÕES GERAIS – LEITURA OBRIGATÓRIA
1. A Prova é composta por 60 (sessenta) questões objetivas da Prova Seletiva Objetiva
- 1º Etapa e 3 (três) questões discursivas da Prova Seletiva Discursiva - 2º Etapa.
2. O aluno terá apenas uma tentativa de resolução das questões da prova.
3. A data de realização da prova será 12 de dezembro de 2020 (das 08h até as 11h30).
4. O tempo de realização da prova será de 3:30 horas. ONLINE, a prova deve ser
iniciada e concluída nesse tempo. Após este período, o sistema fechará a atividade
e somente o que foi respondido será enviado.
5. Não será admitido o uso de quaisquer outros materiais de consulta, mesmo que para
rascunho, nem será permitida a comunicação com terceiros.
6. O gabarito com as respostas será publicado no portal da Esmesc, após às 13h do dia
12 de dezembro de 2020.
7. O resultado da avaliação, em nota, estará disponível no dia 14 de dezembro. Para
visualizar o estudante deverá acessar este ambiente virtual e clicar, no menu à esquerda,
no link Notas.
8. O período para a interposição de recursos à Prova Seletiva Objetiva - 1ª Etapa inicia
em 14 de dezembro e termina no dia 16 de dezembro de 2020, às 15h. Os recursos
deverão ser enviados para o e-mail: secretaria@esmesc.org.br.
9. O resultado final da primeira etapa será divulgado até o dia 16 de dezembro de 2020.
10. O resultado da segunda etapa estará disponível no dia 17 de dezembro.
11. O período para a interposição de recursos à Prova Seletiva Discursiva - 2ª Etapa,
será de 17 de dezembro até 19 de dezembro de 2020, às 15h. Os recursos deverão ser
enviados para o e-mail: secretaria@esmesc.org.br.
12. Todos os recursos deverão ser encaminhados em formulário próprio disponível
na página da Esmesc. Recursos apresentados em outros formulários não serão
recebidos.
13. O resultado final da segunda etapa estará disponível no dia 21 de dezembro.

BOA PROVA!
Florianópolis, 12 de dezembro de 2020.

PROVA DE INGRESSO NO MÓDULO III
Edital 025/2020
Prova Seletiva Objetiva – 1ª Etapa
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Sobre colocação pronominal, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) Verifica-se na doutrina autores que defendem outra posição.
b) Nunca disseram-lhe nada.
c) Não me perturbe.
d) Jamais o condene.
2. Sobre a acentuação gráfica na nova ortografia, assinale a alternativa CORRETA:
a) Ele pára de acelerar nas curvas.
b) Elas não crêem nos efeitos terapêuticos.
c) Eu perdi o primeiro voo para o Galeão.
d) Os residentes judiciais tem muitas tarefas no gabinete.
3. Em “Art. 220, § 2º, da Constituição Federal.”, as vírgulas:
a) Indicam aposto.
b) Indicam vocativo.
c) Separam sujeito do predicado.
d) Separam verbo do seu complemento.
4. Marque a alternativa em que a crase (ou falta dela) está aplicada CORRETAMENTE:
a) Fui à Lisboa.
b) A pessoa à quem se referiu é meu irmão.
c) Não é algo a que devemos obedecer.
d) Fiquei cara à cara com o juiz.
5. De acordo com o uso da vírgula, marque a única frase INCORRETA:
a) João, José e Joana sairão cedo.
b) Gosto de direito penal, de direito ambiental e de direito constitucional.
c) Júlio, venha cá.
d) Minha irmã, foi ao shopping eu, ao teatro.
6. Assinale a alternativa em que pelo menos uma palavra apresenta ERRO no uso do
hífen, conforme a nova ortografia:
a) Coocupante, coerdeiro.
b) Coautor, co-ocupante.
c) Corréu, extrajudicialmente.
d) Supracitado, infraestrutura.
7. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:
I. Não sei se a professora chegou _____ falar sobre esse assunto.
II. Ele estuda de segunda-feira _____ sexta-feira.
III. O professor se referiu _____ esta prova.
a) à – a – à.

b) a – à – a.
c) a – a – a.
d) à – à – à.
8. Assinale a alternativa em que fica evidente o ERRO de colocação pronominal:
a) Cristiano, mova-se um pouco mais à direita.
b) Sentia muitas dores, deixando-o preocupado.
c) Quando vi-te, fui procurar a agenda.
d) A flor que lhe enviei é linda.
9. Sobre pronomes demonstrativos, assinale a única INCORRETA:
a) Marcos vem estudando bastante. Isto deixa seu pai orgulhoso.
b) Carlos e Carolina estão casados. Aquele é paulistano; esta, baiana.
c) Isto lhes asseguro: farei o que for possível para ser aprovado.
d) Veja aquele animal lá do outro lado da estrada.
10. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:
I. ______ os réus não interpuseram agravo de instrumento?
II. Quero saber o ______ de os réus não terem apresentado agravo de instrumento.
III. Os réus não interpuseram agravo de instrumento _____?
a) Porquê - por que – porquê.
b) Por que - porque - por quê.
c) Porque – porquê – por que.
d) Por que - porquê - por quê.

DIREITO CIVIL
11. São absolutamente incapazes:
a) Os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (anos).
b) Os ébrios habituais e viciados em tóxicos.
c) Os menores de 16 (dezesseis) anos.
d) Os pródigos.
12. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a cessação da menoridade:
a) A menoridade cessa com a colação de grau em curso de nível médio.
b) A menoridade cessa com o casamento.
c) A menoridade cessa pelo exercício de emprego público efetivo;
d) A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos.
13. Analise as assertivas abaixo:
I - Apenas as pessoas capazes têm direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o
sobrenome.
II - O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações
que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
III - O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
14. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma pessoa jurídica de direito privado:
a) Associações.
b) Fundações.
c) Autarquias.
d) Partidos Políticos.
15. Assinale a questão INCORRETA sobre associações:
a) As associações se constituem pela organização de pessoas para fins lucrativos.
b) Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com
vantagens especiais.
c) A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário.
d) Entre os associados não há direitos e obrigações recíprocos.
16. Os bens que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade
são chamados de bens:
a) Imóveis.
b) Móveis.
c) Fungíveis.
d) Semoventes.
17. Leia as assertivas abaixo sobre os negócios jurídicos:
I – Para ser válido, o negócio jurídico exige agente capaz; objeto lícito, possível, determinado
ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.
II - Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal da linguagem do que à
intenção nelas consubstanciada.
III - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
18. Sobre o negócio jurídico, é INCORRETO afirmar:
a) Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato
ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem
ela o negócio não se teria celebrado.
b) No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o
temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade
dela.

c) É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz.
d) Ocorre a estado de perigo quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação
oposta.
19. Leia as assertivas abaixo sobre as obrigações:
I - A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de
terceiro.
II - Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor
e devedor.
III - Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.
Assinale a alternativa CORRETA sobre as assertivas acima:
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
20. Qual a espécie de contrato pela qual um dos contratantes se obriga a transferir o
domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro?
a) Contrato de compra e venda.
b) Doação.
c) Troca ou Permuta.
d) Empréstimo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
21. Sobre o processo civil brasileiro, é CORRETO afirmar:
a) Os juízes e os tribunais atenderão, apenas preferencialmente e não obrigatoriamente, à ordem
cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
b) A jurisdição será regida pelas normas processuais brasileiras, que se sobreporão às
disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o
Brasil seja parte.
c) É vedada qualquer tentativa de solução consensual de conflitos.
d) Não há previsão da utilização de arbitragem.
22. Sobre a jurisdição brasileira:
I - Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
II - Para postular em juízo é necessário ter legitimidade.
III - Não é admissível a ação meramente declaratória, se tiver ocorrido a violação do direito.
Assinale a alternativa CORRETA em relação às assertivas acima:

a) Apenas a I está correta.
b) Apenas II e a III estão corretas.
c) Apenas a I e a III estão corretas.
d) Apenas a I e II estão corretas.
23. “É o expediente pelo qual o juiz pede à Justiça de outro país a realização de atos
jurisdicionais que necessitam ser praticados em território estrangeiro”. Trata-se da
definição de:
a) Carta rogatória.
b) Carta precatória.
c) Carta de ordem.
d) Mandado de intimação.
24. Em regra, a competência para uma ação fundada em direito real sobre bens móveis
será:
a) Do domicílio do autor.
b) Do domicílio do réu.
c) Do local em que se encontra a coisa.
d) À critério do réu.
25. Quando forem comuns a duas ou mais ações as partes e a causa de pedir, mas o pedido
de uma abrange o das demais, por ser mais amplo, diz-se que entre elas há:
a) Conexão.
b) Competência.
c) Continência.
d) Litispendência.
26. Leia as assertivas abaixo:
I - A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
II - A incompetência absoluta só poderá ser alegada como preliminar de contestação.
III - Há conflito de competência quando 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
27. Assinale a alternativa abaixo que não constitui um procedimento especial de jurisdição
contenciosa:
a) Interdição.
b) Restauração de autos.
c) Homologação do penhor legal.
d) Habilitação.
28. A modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da
demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso se
chama:

a) Oposição.
b) Embargos de Terceiro.
c) Denunciação da lide.
d) Chamamento ao Processo.
29. Trata-se do ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para
integrar a relação processual:
a) Citação.
b) Intimação.
c) Notificação.
d) Chamamento do processo.
30. Analise as assertivas abaixo:
I - A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, a sentença judicial e o cheque
constituem títulos executivos extrajudiciais.
II - A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa,
líquida e exigível.
III – É nula a execução se o executado não for regularmente citado.
Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.

DIREITO PENAL

31. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, aquele que subtrai de outrem, mediante
o emprego de uma mixa, um veículo automotor pratica:
a) Furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
b) Furto simples.
c) Furto qualificado pela fraude.
d) Roubo simples.
32. Matar uma mulher dentro do contexto de violência doméstica significa a prática de:
a) Homicídio simples.
b) Feminicídio.
c) Lesão corporal seguida de morte.
d) Homicídio qualificado por motivo fútil.
33. Aquele que ofende outra pessoa em razão de sua origem étnica pratica:
a) Racismo.
b) Difamação.
c) Injúria racial.
d) Injúria simples.

34. Aquele que subtrai para si coisa alheia móvel, em concurso com uma pessoa
inimputável, comete o crime de:
a) Furto simples.
b) Furto qualificado.
c) Furto majorado.
d) Furto Noturno.
35. Um funcionário público que subtrai um objeto do almoxarifado do órgão em que
trabalha, se prevalecendo de sua função, pratica o crime de:
a) Furto.
b) Apropriação Indébita.
c) Prevaricação.
d) Peculato.
36. Um homem que mantém uma conjunção carnal consentida com uma adolescente de 13
anos:
a) Pratica o crime de estupro simples.
b) Pratica o crime de estupro de vulnerável.
c) Pratica o crime de sedução.
d) Não pratica crime algum.
37. Assinale a assertiva que NÃO apresenta modalidade de pena prevista no ordenamento
jurídico brasileiro:
a) Trabalhos forçados.
b) Privativa de liberdade.
c) Restritiva de direitos.
d) Multa.
38. Quando o agente, através de mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou
mais crimes, ainda que idênticos ou não, ocorre aquilo que se chama:
a) Concurso formal perfeito.
b) Concurso material.
c) Crime continuado.
d) Concurso formal imperfeito.
39. Assinale a alternativa que não apresenta apenas penas restritivas de direitos:
a) Prestação de serviços à comunidade e devolução de bens furtados.
b) Prestação pecuniária e interdição de direitos.
c) Perda de bens e valores e prestação pecuniária.
d) Limitação de fim de semana e interdição de direitos.
40. O pagamento da pena de prestação pecuniária NÃO poderá reverter em favor:
a) Da vítima.
b) Da entidade pública ou privada com destinação social.
c) Dos dependentes da vítima.
d) Do Fundo Penitenciário Nacional

DIREITO PROCESSUAL PENAL

41. Sobre a aplicação da lei processual penal brasileira, é CORRETO afirmar:
a) As regras e tratados de Direito Internacional prevalecem sobre o Código de Processo Penal.
b) Os processos de competência da Justiça Militar são julgados conforme o Código de Processo
Penal.
c) A lei processual penal admite a interpretação extensiva, mas não a aplicação analógica.
d) A aplicação da lei processual penal aplica-se desde o início de sua vigência, exceto se sua
aplicação for prejudicial ao réu, caso em que deve continuar sendo aplicada a legislação
anterior, mesmo que já revogada. Isso porque a lei processual penal não pode retroagir em
desfavor do acusado.
42. Conforme o Código de Processo Penal pátrio, as infrações penais de menor potencial
ofensivo serão processadas e julgadas segundo o procedimento comum:
a) Ordinário.
b) Sumaríssimo.
c) Extraordinário
d) Sumário.
43. Leia as assertivas abaixo:
I - O inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a
existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de
elementos suficientes para promovê-la.
II - O inquérito policial deve ser escrito, sigiloso e inquisitivo.
III - Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o
chefe de Polícia.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
44. O prazo para conclusão do inquérito, em caso de réu preso, segundo o CPP, é de:
a) 60 (sessenta) dias.
b) 30 (trinta) dias.
c) 15 (quinze) dias.
d) 10 (dez) dias.
45. Sobre a ação penal, é CORRETO afirmar:
I - O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.
II - Não é possível a propositura de uma ação penal sem a prévia confecção de um inquérito.
III - No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de
ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.

46. Analise as assertivas abaixo:
I - Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente,
irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
II - No processo penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, e pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação.
III - São admissíveis no processo penal as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em
violação a normas constitucionais ou legais.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as assertivas I e II estão incorretas.
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.
c) Todas as assertivas estão incorretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
47. “Ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma
sentença condenatória”. Essa definição se refere ao princípio:
a) Do devido processo legal.
b) Da isonomia.
c) Da ampla defesa.
d) Da inocência.
48. Analise as assertivas abaixo sobre a prisão preventiva:
I - Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial.
II - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
III - A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
49. A intimação da sentença ao réu preso será:
a) Pessoal ou na pessoa de seu advogado.
b) Pessoal ou na pessoa do Diretor do presídio em que o réu se encontra.
c) Sempre pessoal.
d) Por publicação em órgão de imprensa oficial.
50. No procedimento penal comum ordinário, quantas testemunhas de defesa o réu poderá
arrolar para serem ouvidas na audiência de instrução? Assinale a alternativa CORRETA:

a) 8 (oito).
b) 5 (cinco).
c) 3 (três).
d) Tantas quantas forem necessárias, em razão do princípio da ampla defesa.

DIREITO CONSTITUCIONAL
51. De acordo com a CRFB/1988, não podem se alistar como eleitores:
a) Estrangeiros.
b) Analfabetos.
c) Cegos.
d) Maiores de 70 (setenta) anos.
52. Segundo a CRFB/1988, são direitos sociais:
a) A moradia e o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.
b) A educação e a moradia.
c) A previdência social e a ampla defesa nos processos judiciais.
d) A proteção à infância e o direito de ir e vir.
53. Com base no que estabelece a CRFB/1988, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Dentre outros, a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo
princípio da independência nacional.
b) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
c) A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil.
d) No Brasil, é livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato.
54. A instituição do Tribunal do Júri foi expressamente prevista na CRFB/1988. Sua
competência é para o julgamento de:
a) Crimes culposos contra a vida.
b) Qualquer crime contra a vida.
c) Crimes dolosos contra a vida.
d) Apenas o crime de homicídio doloso.
55. Segundo a CRFB/1988, são brasileiros naturalizados:
a) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade
brasileira.
b) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu país.
c) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
d) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados
em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

56. É cargo privativo de brasileiro nato:
a) Prefeito Municipal.
b) Governador de estado.
c) Deputado Federal.
d) Diplomata.
57. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar
o patrimônio público se trata de:
a) Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
b) Competência exclusiva da União.
c) Competência exclusiva dos Estados e do Distrito Federal.
d) Competência comum dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
58. Sobre os estados federados, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União incluem-se entre os bens dos Estados.
b) São reservadas aos Estados apenas as competências expressamente previstas na CRFB/88.
c) Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum.
d) Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais.
59. Analise as assertivas a seguir:
I - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
II - Compete exclusivamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o VicePresidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles.
III - O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias,
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de
que resultar sua criação.
Com base na CRFB/1988, assinale a alternativa CORRETA sobre as assertivas acima:
a) Apenas a I e a II estão corretas.
b) Apenas a II e a III estão corretas.
c) Apenas a I e a III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
60. De acordo com a CRFB/1988, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O ingresso na carreira da magistratura se dá pelo cargo inicial de juiz substituto e ocorre
mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de atividade
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.
b) Aos juízes é vedado exercer atividade político-partidária.
c) Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e
inamovibilidade.
d) Aos juízes é vedado exercer a advocacia.

